
 
Testlijst Dieren volgens de vijf elementen 
 
Vuur -Emoties 
Aarde -Voeding 
Metaal- Secundaire emoties of prikkels Chakra’s /meridianen 
Water -Voorouders/karma 
Hout -Fysiek 
 
 

1. Bijnieruitputting 
2. Adrenaline overschot 
3. Stress/relax balans verstoord 
4. Onbegrip 
5. Persoonsfactoren 
6. Voedingsfactoren 
7. Parasieten 
8. Vlooien teken 
9. Wormen 
10. Amoebe 
11. Bacterie ( focale haard) 
12. Virus 
13. Entingen 
14. Litteken 
15. Geopatische stress 
16. Tanden 
17. Allergieen 
18. Toxines 
19. Conflicten 

20. Uitputting  
21. Stal 
22. Mand 
23. Bench 
24. Zadel 
25. Halsband 
26. Neusriem 
27. Muilkorf 
28. Juwelen 
29. Hoefijzers 
30. Kleding 
31. Medicatie 
32. Kruiden 
33. Snoepjes 
34. Voorouders 
35. Voortplanting / k.i. / 

incest/partner/verkrachting 
36. Getraind gedrag 

 
 
 
 
 

Oorzaak Emotie / probleemgedrag 
ziekte emotionele uitputting, verlatingsangst 
ongeval of pijn angst, angstagressie, verlatingsangst 
verplichte rust op dierenartsadvies onrust, nervositeit, frustratie 
tijdens of na het werpen emotionele uitputting, overbezorgdheid 
scheiding van eigenaar of soortgenoot verlatingsangst, depressie 
herplaatsing of pensionbezoek heimwee, angst 
het moeten presteren op wedstrijden emotionele uitputting, faalangst 
training onder dwang angst, nervositeit, angstagressie 
verhuizing aanpassingsproblemen, verlatingsangst 
onjuiste socialisatie angsten, angstagressie, nervositeit 
een slechte start in het leven (geboren in 
schuur, te vroeg weg bij moeder, te vroeg 
gespeend, ziekte) 

angsten, bezitsagressie, dwangmatig gedrag, 
eetstoornissen zonder medische oorzaak 

 
  



Testvragen voor het paard 
 

o Heb je fysieke problemen? Indien ja? 
o Heb je problemen met je spieren? Indien ja 
o Spiergroepen benoemen?  
o Wat is de oorzaak? 
o Training? Indien ja? 

• Zijn deze problemen door middel van training op te lossen? Zo ja, welke training dan?  
- Rechtrichten 
- Lange lijnen werk 
- Levade training 

o Kan dit worden verholpen door ….. 
o Is de oorzaak lichamelijk? Indien ja 

• Heb je problemen met je organen?  Indien ja 
- Heb je problemen met je hart? 
- Heb je problemen met je lever? 
- Heb je problemen met je milt? 
- Heb je problemen met je maag? 
- Heb je problemen met je pancreas? 
- Heb je problemen met je nieren? 
- Heb je problemen met je darmen? 
- Is het de dikke darm? 
- Is het de dunne darm? 

o Heb je problemen met je gewrichten? Indien ja? 
• Zijn het je voeten (hoeven)? 
• Zijn het je kogels? 
• Zijn het je voorknieën? 
• Zijn het je boeggewrichten? 
• Zijn het je halswervels? 
• Zijn het je ruggenwervels? Indien ja? 

- Zijn het je thoracale wervels? 
- Zijn het je lumbale wervels? 
- Zijn het je sacrale wervels? 
- Is het je SI gewricht? 
- Zit het in je staart? 
- Zit het in je heupgewricht? 
- Zit het in je spronggewricht? 
- Zit het in je knie of knieschijf? 
- Zit het in je hak? 

 
o Is het een oude blessure? 
o Heb je last van artrose? 
o Worden de problemen veroorzaakt door voeding? 
o Is het de combinatie? 

  



 

 


